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ธุรกิจที่ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2560 และมีผลใช้บงั คับแล้ว
นิตบิ ุคคลต่างด้าว สามารถประกอบธุรกิจตามรายการทีร่ ะบุดา้ นล่างนี้ได้ โดยไม่ตอ้ งขอ
อนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
1. ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องหรือจาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน ธุรกิจอื่นของสถาบันการเงินและธุรกิจของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจของสถาบัน
การเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน รวม 14 ธุรกิจดังนี้
1.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
1.2 ธุรกิจบริการเป็ นสานักงานผูแ้ ทนธนาคาร
1.3 การให้บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์

1.4 การเป็ นตัวแทนของสถาบันการเงิน
1.5 การให้บริการรับฝากเงินทีม่ เี งื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคาสังลู
่ กค้าและ
กิจการดูแลผลประโยชน์
1.6 การประกอบธุรกรรมซือ้ คืนภาคเอกชน
1.7 การเป็ นตัวแทนรับคาขอและเรียกเก็บเบีย้ ประกันหรือค่าบริการการประกันการ
ส่งออก และการค้าประกันสินเชื่อแก่ลกู ค้า
1.8 การรับให้บริการเกีย่ วกับธุรกิจทางการเงินแก่สถาบันการเงิน บริษทั ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการ
1.9 การนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า
1.10 การรับซือ้ หรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
1.11 การให้บริการการบริหารจัดการเงินสด
1.12 การให้บริการเกีย่ วกับการจัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของลูกค้า
1.13 การให้บริการเป็ นตัวแทนรับชาระหนี้หรือตัวแทนรับคาขอ
1.14 การให้เช่าชือ้ และการให้เช่าแบบลิสชิง่
2. ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์
3. ธุรกิจบริการเป็ นสานักงานผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตัง้ ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2540
4. ธุรกิจบริการเป็ นสานักงานภูมภิ าคของนิตบิ คุ คลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตัง้ ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2540
5. ธุรกิจบริการทีม่ สี ว่ นราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณเป็ นคู่สญ
ั ญา
6. ธุรกิจบริการทีม่ รี ฐั วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณเป็ นคู่สญ
ั ญา
อย่างไรก็ดี นิตบิ ุคคลต่างด้าวทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ ระสงค์จะประกอบธุรกิจ
ข้างต้น ต้องแจ้งสถานทีเ่ ก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบและออกเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล 13 หลัก และ
แจ้งต่อกรมสรรพากรเพื่อขอใช้เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลเป็ นเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของนิติ
บุคคลต่างด้าว
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